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Regulamin Konkursu Fotograficznego z cyklu  

„Cztery pory roku” 

„Jesienno-zimowa Słowioska Grupa Rybacka” 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem I edycji Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku – jesienno-

zimowa Słowińska Grupa Rybacka”, zwanego dalej Konkursem, jest Słowińska 

Grupa Rybacka z siedzibą w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 30, 76 – 270 Ustka. 

2. Konkurs trwa od 17 października do 5 grudnia 2011 roku. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu podanego w punkcie 2. 

4. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Słowińskiej 

Grupy Rybackiej: www.sgr.org.pl.  

 

CELE KONKURSU 

5. Promowanie obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej, jego walorów przyrodniczo-

kulturowych, historycznych, antropogenicznych, wydarzeń kulturalnych. 

Ukazywanie ich w sposób atrakcyjny i oryginalny. Aktywizowanie lokalnej 

społeczności, zachęcanie do współdziałania i realizacji LSROR. 

6. Wspieranie fotografików z terenu gmin współtworzących Słowińską Grupę 

Rybacką. 

 

ZASADY KONKURSU 

7. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gmin należących do Słowińskiej 

Grupy Rybackiej, które ukończyły 17 lat. 

8. Osoby niepełnoletnie posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

zobowiązane są do dołączenia do zgłoszenia pisemnej zgody prawnych opiekunów.  

9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Słowińskiej Grupy Rybackiej, 

członkowie Komisji Konkursowej oraz ich osoby bliskie. 

10.  Każdy uczestnik może dostarczyć do Organizatora maksymalnie 2 fotografie.  
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11.  Osoba zgłaszająca zdjęcie musi posiadać wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie, w tym zgodę osób znajdujących się na zdjęciach na ich publiczne 

udostępnianie.  

12.  Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatną i nieograniczoną terytorialnie licencję 

na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na potrzeby promocji  

i realizacji Konkursu oraz innych promocyjnych działań SGR, w tym: 

- nieodpłatne, wielokrotne publikowanie zgłoszonych fotografii wraz  

z umieszczeniem przy nich danych osobowych uczestnika, 

- publikowanie ich w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem  

i innymi działaniami promocyjnymi SGR, 

- publikację dostarczonych zdjęć na stronie internetowej Słowińskiej Grupy 

Rybackiej: www.sgr.org.pl, 

- wykorzystywanie ich w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora, 

w tym w szczególności: utrwalanie, zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu 

na materiałach reklamowych i promocyjnych, prezentację w mediach (także 

elektronicznych), wprowadzanie do pamięci komputerowej i sieci 

multimedialnych na terenie Polski i za granicą, 

- przekazanie dostarczonych prac do Jury w celu ich oceny.  

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.  

14.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 

regulaminu.  

 

PRZEBIEG KONKURSU 

15.  Aby wziąć udział w Konkursie należy przygotować: 

 Zdjęcia w ilości 1-2, w formacie 15x20 cm na papierze fotograficznym  

 Kopie zdjęć na nośniku CD/DVD w oryginalnej rozdzielczości, nie mniejszej 

niż 5 MP (dłuższy bok powinien mieć min. 2500 pikseli).  

 Kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej SGR: www.sgr.org.pl 

oraz w Biurze.  

 Zgodę opiekuna prawnego – w przypadku osób z ograniczoną zdolnością do 

czynności prawnych.  
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Należy dostarczyć je do Biura Słowińskiej Grupy Rybackiej, ul. Marynarski Polskiej 30  

w Ustce (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie:  

- oznaczonej imieniem i nazwiskiem osoby biorącej udział w konkursie; 

- nazwą konkursu fotograficznego: „Jesienno-zimowa Słowińska Grupa Rybacka”. 

16.  Zwycięskie zdjęcia zostaną wyłonione w drodze obrad Jury powołanego przez 

Organizatora.  

17.  Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.  

 

NAGRODY 

18.  Jury nagrodzi autorów 3 najlepszych zdjęć. 

19.  Organizator zastrzega sobie prawo do odejścia od ww. punktu regulaminu  

w przypadku, gdy jakość zgłoszonych do konkursu zdjęć, bądź ich tematyka, nie 

będzie spełniała minimalnych założeń ustalonych przez Jury. Decyzję o takim 

rozwiązaniu podejmuje Jury.  

20.  Spośród zdjęć zgłoszonych do konkursu zostanie wyłoniona pula, która będzie 

prezentowana podczas jednego z wydarzeń promocyjnych Słowińskiej Grupy 

Rybackiej. 

21.  Laureaci nagród głównych otrzymają nagrody rzeczowe (akcesoria fotograficzne) 

o łącznej wartości 3000 zł.  

 


